
 

 
 
AL·LEGACIONS A LES ORDENANCES FISCALS DE 
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET PER L’ANY 2016 
del GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-Poble Actiu 
 
Khristian Giménez , regidor del Grup Municipal de la CUP – PA, presenta les 
següents al·legacions a l’aprovació de les Ordenances Fiscals del 2016. 
 
AL·LEGACIONS: 
 
1. IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES 
 
1.1. Esmena general 
 
-Incrementar el tipus impositiu dels usos no residencials 
(Magatzem/estacionament, Comercial, Industrial, Oci i Hosteleria, Oficines 
i Edificis Singulars), aplicant un coeficient de l’1 per tipus diferenciat, al 
10% dels càrrecs més elevats i agafant com a criteri un valor cadastral 
mínim de 400.000€. 
 
Amb aquest criteri quedarien afectats un total de 840 càrrec i l’efecte de 
recaptació suposaria un 3.000.000€ 
 
Aquesta afectació garanteix un increment al sectors i empreses més importants 
de la ciutat, que han d’aportar sota la nostra opinió, un element extraordinari 
sobre l’impost de tipus residèncial. 
 
1.2. Esmena sobre el reglament de pisos buits 
 
Cal buscar maneres de desenvolupar el reglament de pisos buits per tal de 
poder aplicar un recàrrec del 50% als habitatges permanentment desocupats, 
utilitzant criteris d’empadronament, absències de consum, etc. 
 
Aquest reglament és necessari per ubicar en el mapa de la ciutat la distribució 
d’aquests pisos desocupats per tal de realitzar plans estratègics d’actuació. 
 
 
 
 
 



1.3. Esmena d'addició 
 
No aplicar cap tipus de bonificació ni subvenció en el pagament de l”IBI als 
propietaris de més d’un immoble residencial. 
 
1.4. Esmena d'addició 
 
Establir una taula de limitacions de percentatge de les subvencions a les 
famílies nombroses, sota criteris de renda de la unitat familiar. 
 
1.5. Esmena d'addició 
 
Es bonificarà/subvencionarà el 50% de la quota de l'impost a persones amb 
pocs recursos i/o amb risc d’exclusió, considerant incloses dins d'aquest 
col·lectiu els subjectes passius els rendiments dels quals més els de les 
persones que conviuen amb ells no sigui superior al Salari mínim 
interprofessional (SMI) 
 
El seu atorgament estarà subjecte a l’acreditació de l’anterior situació. 
 
1.6. Esmena d'addició 
 
Bonificació del 50% de la quota de l'impost a aquells immobles inscrits en la 
borsa de lloguer de l'Oficina Local d'Habitatge. 
 
1.7. Esmena d'addició 
 
Bonificació de l'IBI del 100% per les persones que acreditin que cobren el 
PIRMI. 
 
1.8. Esmena d'addició  
 
Realitzar durant l’any 2016 un reglament sobre la determinació de la 
consideració d’habitatge principal i habitatge no principal, amb l’objectiu 
principal que per a les ordenances fiscals de l’any 2017 es pugui gravar de 
forma diferent, per criteris d’empadronament, consums, salubritat, higiene i 
seguretat. 
 
1.9. Esmena d'addició  
 
Equiparació de totes les bonificacions/subvencions de l’IBI a les famílies 
monoparentals en els mateixos termes que les famílies nombroses. 
 
 
2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
2.1. Eliminar la bonificació. 
 
Als vehicles històrics, oficials i de caràcter diplomàtic. 



Pensem que no té cap sentit bonificar la tinença d'un be que no és de primera 
necessitat. 
 
3. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES – IAE 
 
3.1. Introducció del criteri de responsabilitat social  
 
Ja que la llei d'Hisendes Locals no preveu la possibilitat de posar recàrrecs i 
que, a més, la recaptació només afecta a les empreses que facturen per sobre 
del milió d’euros, la proposta aniria en la línia/objectius de 
bonificar/subvencionar aquelles empreses que garanteixin aspectes de 
responsabilitat social. 
 
- No reducció de plantilla en terminis establerts. 
- Percentatge de contractació amb col·lectius d’inserció. 
- Percentatge de contractació a col·lectius amb risc d’exclusió laboral (aturats 
de llarga durada, per raons discriminatòries, de gènere, origen, etc.). 
 
4. ESMENA GENÈRICA A IMPOSTOS, TAXES I PREUS PÚBLICS 
 
4.1. Esmena d'addicció 
 
Bonificacio/Subvenció/Exempció en el pagament d'impostos, taxes i preus 
públics a: 
−  Aturats sense cap tipus de subsidi. Exempció. 
− Aturats de llarga durada, els que faci més d'un any que reben la prestació, 
una bonificació del 50%. 
− Aturats de curta durada una bonificació del 20%. 
− Receptors del RMI (renda mínima d'inserció) bonificació del 90%. 
−Aplicar a les famílies monoparentals les mateixes 
bonificacions/subvencions/exempcions i en la mateixa línia que a les famílies 
nombroses. 
 
4.2. Esmena d’addicció 
 
Aplicar criteris de tarificació social (en funció de la capacitat econòmica) en tots 
aquells aspectes impositius que ho permetin. 
 
En aquells casos en que no estiguin calculats, fer una previsió estimatòria que 
permeti avançar en aquest aspecte en les ordenances fiscals per a l’any 2016. 
 
 
 


